MORSØ Mega line

Tipvogne til

professionel brug

Konisk lad
Galvaniseret kornsider
Sidelæggende vanger
Hydraulisk støttefod
Hydraulisk bagsmæk
Bremser på alle 3 aksler
Slangebrudsventiler på bagsmæk
Slangebrudsventil på støttefod
Slangebrudssikring på tip-cylinder
Stige på forsmæk, indvendig og udvendig
Affjedret træk
Justerbart træk
550 / 60 x 22,5 dækmontering
Galvaniseret græssider
Beskyttelse omkring markeringslys
Rude i kornsider
Kornvenlig kofanger

ML240

Rullepresenning m/ platform
Rullepresenning med platform
Kun kr. 16.000,-

Importør: Ingemann Larsen A/S
Østervang 52
7900 Nykøbing Mors
Tlf: 97744111 Fax: 97744140
salg@ingemann-larsen.dk / www.ingemann-larsen.dk
01.06.2009

Dobbelt virkende hydraulisk bagsmæk med kontraventil, som gør
det nemt og sikkert at tømme
vognen. Bagsmækken går op i
vandret.

Affjedret træk der dæmper kørsel,
selv under ekstreme forhold.
Hydraulisk støttefod gør det nemt
for til og frakobling. Støttefoden er
ligeledes monteret med kontraventil.

Tekniske specifikationer

ML240

Totalvægt
Egenvægt
Lastevne (maks. ved indregistrering)
Rumindhold
Rumindhold m/kornsider
Rumindhold m/græssider
Tippevinkel
Nødvendig oliemængde
Træk øje højde (min./maks.)
Bund højde (fra jordoverflade til bunden af ladet)
Lad længde
Side højde (uden kornsider)
Lad bredde
Total længde
Total bredde
Total højde uden overbygning
Total højde med kornsider (350 mm + 500 mm)
Total højde med kornsider og rullepresenning
Total højde med græssider (1000 mm)

30.500 kg.
6.980 kg.
23.520 kg.
24,5 m3
32,5 m3
39,0 m3
50 grader
35,8 liter
470 / 740 mm
1394 mm
6983 mm
1626 mm
2360 mm
8640 mm
2550 mm
2670 mm
3520 mm
3790 mm
3670 mm

Pris
Kornsider (350 mm grund + 500 mm top)
Rullepresenning med platform
Side tip (pr. side)
Græssider (1000 mm)
Vogntræk i bag med lysstik (Cramer)
Vogntræk i bag med lysstik (Rockinger træk)
Hydraulik ført bagud (pr. udtag)
Hydraulisk åbning af sidetip
Bredal kugletræk (vogndel)
Scharmüller kugletræk (vogndel)
Priser er eks. Moms

Drejelig tridem ses her med
standard dækmontering – BKT
550/60 x 22,5

Vognens chassis er opbygget
med sideløbende profiljernsrammer, som gør vognen stærk
og stabil, både under kørsel
samt ved aflæsning.

Bredt tippepunkt gør vognen
stabil under aflæsning.
Udformningen af kofangeren gør
at der ikke lægger korn efter aflæsning.

Ladet er konisk. Dette gør, at
materialer slipper nemmere, evt.
ved ensilage, jord eller lignende.

Alle vogne er standard monteret
med kornskod.

.

274.000 kr.
16.000 kr.
16.000 kr.
16.000 kr.
20.000 kr.
10.500 kr.
12.500 kr.
2.500 kr.
9.500 kr.
8.500 kr.
8.500 kr.

Som tilvalg kan man få Michelin
CargoXbib 560/60 x 22,5. Et godt
dækvalg, specielt ved landevejs
kørsel.

Ladet hviler på gummiklodser,
der fjerner larmen fra stød, ved
kørsel med tom vogn.

Der er monteret stige både indvendig og udvendig samt rude
i både vogn samt kornsider.

Slangeholder gør det nemt for
brugeren at overskue de enkelte
slanger.

Kraftig tridem undervogn,
sikre stabilt kørsel samt
aflæsning.

Græsoverbygning består af 100
100 mm sider og bagsmæk, samt
en forsmæk i gitter.

Alle modeller kan leveres med
sidetip, enten til højre eller
venstre.
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